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TÁJÉKOZTATÓ
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
2017. április 28-i ülésére

Tárgy: Az

EFOP-1.5.3-16 kódszámú "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemlétetben - kedvezményezett térségek" című, valamint az EFOP-3.9.2-16

kapacitások
fejlesztése
térségi
szemlétetben
"Humán
kedvezményezett térségek" című felhívásokra benyújtott pályázatok tartalma
kódszámú

Tisztelt Közgyűlési

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Közgyűlés 17/2017. (IL 24.), 18/2017. (II. 24.),
19/2017. (II. 24.), 20/2017. (IL 24.), 21/2017. (II. 24.), 22/2017. (II. 24.), 23/2017. (II. 24.),
24/2017. (II. 24.) Kgy. határozatai értelmében pályázatokat nyújtott be konzorciumi tagként
az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlélethen kedvezményezett térségek című, valamint az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemlélethen-kedvezményezett térségek című felhívásokra.
A benyújtott pályázatok tartalmát illetően a következő tájékoztatást kívánom adni.
EFOP-1.5.3-16 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemtéletben kedvezményezett térségek című felhívásra benyújtott pályázatok

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat 4 pályázatban vesz részt konzorciumi partnerként. Az
együttműködések a következő településeket érintik:
l. pályázat

i Lakitelek
Szentkirály

i Tiszaalpár
Tiszakécske

Tiszaug

3. pályázat

Csóly�sp.álos

Apostag
Dunaegyháza
Kunadacs

Jászszentlászló

Kunszentmiklós
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Bugacpusztaháza

. Kiskunnuijsa
l(ö!ll}JÖC

Mórkgát
Szank

4. pályázat

Drágszél

Kunpeszér

Dunapataj
Dunavecse
Harta
Homokmégy

Szalkszentmárton
Tass

Miske
Solt

A konzorciumvezetői szerepet a fenti táblázatban vastagon szedett települések helyi
önkormányzata látja el.
A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi
különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés

A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt
problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi
hatókörű fejlesztési prograrnak megvalósításának támogatása.

javítása.

A konstrukció kiemeit célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú
lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak,
továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés
tekintetében célcsoportként jelenik meg az adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek a következők:

l. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző
prograrnak megvalósítása
2. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának
javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
3. A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
4. A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése,
valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
5. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Ezek közül a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a 4. tevékenység megvalósításában vállalt
szerepet a következő prograrnak végrehajtásával:
l.

Mi otthonunk - ifjúsági képzőművészeti és szépírás pályázat

Cél: A fiatal korosztály helyi kötődésének, identitás tudatának erősítése.
Célcsoport: 10-14 éves korig, 14-18 éves korig, 18-35-ig.
Feladat: Az alkotásokkal választ adni arra, hogy miért jó itt élni, miért jó Bács-Kiskun
megyeinek lenni. A megoldás lehet saját vers, próza, mese, szépírás (fogalmazás), festmény,
kézműves termék alkotása, előállítása.
Megvalósítás: 2017. október-2019. szeptember (l alkalom)
2.

Kiskertünk Program

Cél: A helyi lakosok vidékhez való kötödésének erősítése, a közösségben végzett munka
élményének elősegítése, idősek közösségben tartása és aktivitásuk fokozása.
Célcsoport: teljes lakosság, csoportok
Feladat: Csoportok, osztályok, baráti közösségek jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek
veteményezésre alkalmas területtel. A csoportoknak ki kell jelölniük egy olyan személyt, aki
szakmai felügyeletet, vezetést ellátja (pl: szülő, nagyszülő, oktató). A beküldött fényképes
beszámolók alapján, a legszebb zöldségeskerteket egy kinevezett bizottság fogja a helyszínen
megtekinteni, és személyes tapasztalataik alapján fogják értékelni és díjazni a nyertes
közösségeket.
Megvalósítás: 2017. október-2019. szeptember (2 alkalom)

3.

MesélŐ

Cél: A legfiatalabb korosztály megismertetése a helyi, térségi hagyományokkal, történetekkel,
népdalokkal, népszokásokkaL
Célcsoport: 3-6 éves korig
Feladat: Népművelők, hagyományőrzők óvodai közösségekkel csoportos foglalkozás
keretében megismertetik a térség hagyományait, népszokásait, meséit, történeteit stb.
Megvalósítás: 2017. október- 2019. szeptember (településenként 4 alkalom)
4.

Bács-Kiskun hazavár

Cél: A megyéből elszármazott fiatalok, családok, a vidéki életformát kedvelők térségbe
csábítása.
Célcsoport: 20-50 éves korig
Feladat: A helyi ingatlan adatbázis összeállítása (lakó, termelő), helyi munkalehetőségek
gyűjtése, szolgáltatók (pl.: orvos, állatorvos, villanyszerelő) jegyzékének elkészítése. Az
összegyűjtött információk alapján egy olyan applikáció elkészítése, mely a letelepedést, a
vidéki élet elindításának feltételeit segíti. Az applikációhoz, kiadványhoz szükséges fotóanyag
elkészítése. Imázsfilm elkészítése és terjesztése. Imázs kiadvány készítése és direkt
marketingje. Együttműködés nagykövetségekkel és EURES irodákkaL
Megvalósítás: 2017. október- 2019. szeptember
5.

Helyi Arcok

Cél: A térségi identitás erősítése a lakosság széles körében, ismert helyi, megye1
büszkeségekkeL
Célcsoport: 0-99 éves korig
Feladat: Megye szerte és országosan közismert előadók, érdekes, sikeres emberek
tolmácsolják saját történetüket, hogy miért érdemes itt élni, hogyan lehet itthon boldogulni. A
program keretében előadások, beszélgető estek kerülnek megrendezésre. Az esteken előadók
életútját, a helyi büszkeségeket és a megyei kiemelkedő tehetségeket, sikeres embereket
kiállítás keretében mutatjuk be.
Megvalósítás: 2017. október - 2019. szeptember (8 alkalom)
6.

Boldogulj Bács-Kiskunban

Cél: A térségben élők elvándorlásának megelőzése a vállalkozások fejlesztéséhez szükséges
tanácsadással.
Célcsoport: vállalkozók, vállalkozóvá válók
Feladat: A helyben való munkavégzés feltételeinek támogatása a vállalkozások indításához és
fejlesztéséhez szükséges tanácsadói háttér megteremtésével, tájékoztaták lebonyolítása.
Megvalósítás: 2017. október-2019. szeptember
7.

Összetartozunk

Cél: A vidék megtartó képességének fejlesztése a közös kulturális örökség bemutatásával.
Célcsoport: teljes lakosság
Feladat: A térség lakosainak kulturális prograrnak szervezése 4 alkalommal a közösségépítés
és közösségmegtartás érdekében. A programoknak rá kell világítaniuk arra, hogy nem csak a
múltjuk, hanem a jelenük is közös, és a jövőt is csak együtt tervezhetik Létszükség megőrizni

önazonosságukat, őseik hagyományait, táncait és énekeit, mesevilágát, hitét, kultúráját és
művészetét, mindazt, ami magyarrá tesz.
Megvalósítás: 2017. október-2019. szeptember
8.

Nagyanyámtól tanultam

Cél: A térségi identitás erősítése a lakosság széles körében. A helyi gasztronómiai, kulturális,
gazdálkodási hagyományok gyűjtése és megismertetése.
Célcsoport: 0-99 éves korig
Feladat: A helyi lakosok pályamunkát nyújthatnak be olyan tudásról, praktikáról,
gyakorlatról, melyet a feledésbe merülés veszélye fenyeget. A meghirdetett kategóriák:
gasztronómia, kertgazdálkodás, háztartás, népi mesterségek. A beküldött anyagok alapján
kiadvány készül helyi személyekről, helyi tudásról.
Megvalósítás: 2017. október-2019. szeptember
A feladatok ellátásához igényelt támogatás összegét a következő táblázat összegzi:
l. pályázat

projekt teljes
){öltllégvetése
BKMÖ

költségvetése

2. pályázat

4. pályázat

3. pályázat

499.883.987 Ft

499.960.007 Ft

499.130.945 Ft

499.976.020 Ft

49.884.658 Ft

68.775.908 Ft

49.884.658 Ft

49.884.658 Ft

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség l 00 %-a.
A támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 2 4
megvalósításra. A projektek tervezett kezdete 2017. november l.

hónap

áll rendelkezésre a

A projektek a pályázati felhívás első bírálati szakaszának végéig benyújtásra kerültek. A
Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
EFOP-3.9.2-16

kódszámú,

Humán

kapacitások

fejlesztése

térségi

szemlélethen -

kedvezményezett térségek című felhívásra benyújtott pályázatok

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat 4 pályázatban vesz részt konzorciumi partnerként. Az
együttműködések a következő településeket érintik:
l. pályázat
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A konzorciumvezetői szerepet a fenti táblázatban vastagon szedett települések helyi
önkormányzata látja el.
A konstrukció legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó
társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése
a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított
informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.
A konstrukció kiemeit célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú
lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá
nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés
tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek a következők:

A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban
dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz
való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek
hozzáférésének biztosítására
2.
A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő
piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli prograrnak megvalósítása, helyi
kezdeményezések támogatása kiemeit figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű
gyerekek/tanulók bevonására
3.
A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulókihallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való
hozzáférésének biztosítása
4.
Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására
l.

Ezek közül a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a 3. tevékenység megvalósításában vállalt
szerepet a "Bács-Kiskunban itthon vagy!" tanulmányi ösztöndíj program végrehajtásával:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a projekt támogatása esetén pályázatot kíván hirdetni a
közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a "Bács-Kiskunban itthon
vagy!" tanulmányi ösztöndíj elnyerésére az alábbi koncepció mentén.
Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való
hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése. A pályázat célja továbbá Bács-Kiskun
megye gazdasági fejlődéséhez szükséges, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező
humán erőforrás biztosítása. Hosszabb távon a megyei fiatalok identitástudatának kialakítása,
Bács-Kiskun megyéhez való kötődésének erősítése.
Az ösztöndíj pályázat célja:

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a
személyek, akik:

középiskolai, vagy felsőoktatási intézményben (hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat,

az ösztöndíjpályázaton kizárólag a konzorciumban részt vevő települések
(továbbiakban: érintetett települések) területén állandó lakóhellyel rendelkezők
részesülhetnek,
a pályázat benyújtásának hatámapjaként megjelölt napig 13. életévüket már igen, de
28. életévüket nem töltik be,
a lenti szempontok valamelyike szerint hátrányos helyzetűnek minősülnek.
A pályázat szempontjából hátrányos helyzetűek azok az egyének, akik az
országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak az alábbi
területek legalább egyikében:
a család alacsony iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottsága, rossz
lakókörülményei, alacsony egy főre jutó jövedelme,
munkaerő-piaci elhelyezkedésében akadályozott valamilyen diszkrimináció miatt (pl.
romák, megváltozott munkaképességűek, nők),
vidékies térség lakója.

Hátrányos helyzet:

Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj összege tanulmányi félévre, 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és
februártól júniusig) havi maximum 50.000,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban
lévő félévtől, de legfeljebb négy félévig jár.
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket
fedezni tudják, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek
beszerzése) mellett az utazási költségeket is.
az Ösztöndíj-véleményező Testület (a továbbiakban:
Testület) megvizsgálja, rangsorolja, és meghatározza a támogatásra és elutasításra javasolt
pályázatok körét. Amennyiben a Testület szükségesnek tartja, az ülésén meghallgathaija a
pályázókat. A megyei elnök- a Testület (mely az érintett települések polgármestereiből áll)
véleményének figyelembe vételével-hozza meg döntését.
A beérkező ösztöndíj pályázatokat

A tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok ösztöndíjpályázatának
elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:
hátrányos helyzet,
tanulmányi eredmény,
közösségi szerepvállalás,
preferált szakmák.

Bírálat szempontjai:

Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles:

a) tanulói l hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor
megjelölt intézményben a pályázatban megjelölt szakon l szakirányorr tanulmányait
megszakítás nélkül végezni,
b) az ösztöndíj folyósításának ideje alatt a folyó félévre létesített tanulmányi l hallgatói .
jogviszonyát minden év szeptember 28. napjáig és február 28. napjáig igazolni,
c) a felsőoktatási intézmény esetében az általa előírt kreditet és az oklevelet a
felsőoktatási intézmény által előírt képzési idő alatt megszerezni,
d) a képesítés megszerzését 30 napon belül annak másolatával igazolni,
e) a képesítés megszerzésétől számított 6 hónapon belül az oklevélben meghatározott
végzettség szerinti munkakörben az érintett településen (a pályázat benyújtásakor

f)

g)

h)

i)

megjelölt lakóhelyén) teljes munkaidős munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt létesíteni,
az ösztöndíj folyósításának megfelelő számú hónap időtartamig a végzettség szerinti
munkakörben az érintett települések valamelyikén teljes munkaidős munkaviszony
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében dolgozni,
az e) és f) pontban meghatározott foglalkoztatás(ok) megkezdését, illetőleg
megszűnését a jogviszony(oka)t létrehozó, illetve megszüntető okirat másolatával
annak keltétől számított 15 napon belül igazolni,
az e) és f) pontban meghatározott jogviszony előző évi időtartamát minden év január
31. napjáig a munkáltató által kiállított okirattal igazolni mindaddig, amíg az f)
pontban meghatározott idő letelik,
a pályázati űrlaporr megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 15
napon belül értesíteni.

Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a később folyósítandó ösztöndíjra jogosulatlanná válik, és
a korábban folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre
okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.
" tanulmányi ösztöndíj program lebonyolítása
"Bács-Kiskunban itthon vagy!
érdekében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat rendeletet kíván alkotni 2017. év
A

folyamán.

A feladatok ellátásához igényelt támogatás összegét a következő táblázat összegzi:
l. pályázat

projekt teljes
költségvetése
BKMÖ

költségvetése

2. pályázat

4. pályázat

3. pályázat

491.074.912 Ft

498.72�.908 Ft

487.259.518Ft

499.697.452 Ft

50.134.658 Ft

50.015.660 Ft

50.015.658 Ft

59.522.398 Ft

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség l 00 %-a
A támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 24
megvalósításra. A projektek tervezett kezdete 2017. november l.

hónap

áll rendelkezésre a

A projektek a pályázati felhívás első bírálati szakaszának végéig benyújtásra kerültek. A
Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.

Kecskemét, 2017. április 19.
�
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Rideg László
elnök

